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  رباب الشھاوي: المدیر العام 
  7997/2015: رقم اإلیداع بدار الكتب المصریة 

  978-977- 85153-7- 4 :رقم االیداع الدولي

دار الفؤاد للنشر والتوزیع، وأي اقتباس أو للكاتب وجمیع الحقوق محفوظة 

ا أو  واء الكترونی ل س ذا العم ن ھ زء م شر أي ج ع أو ن ادة طب د أو إع ًتقلی

ابي مو صریح كت رض ًفوتوغرافیا أو أي شكل آخر دون ت ر یع ق من الناش ث

  .نیة القانومرتكبھ للمساءلة

  .ھذا الكتاب یحمل رأي الكاتب وحده وال یمثل الدار أو العاملین بھا

com.hotmail@publishing_Alfouad 
fouadpublishing/com.facebook 
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..عـزیـزي القـارئ  

يتحدث بشكل ،  مختلفةأماكنموعة من القصص يف الكتاب يدور حول مج

 عن العادات والتقاليد ..عميق عن ما يدور يف حياتنا االجتعية والشخصية

 واليأس واألملوالدين والوطن واملراحل التي ر بحياتنا الشخصية كالحب 

 عن بعـض أحدثك قراءة القصص البد ان بلق. واالنعزال والكبت واالكتئاب

  ..ةالنقاط الهام

 .)النتحـارا..(واحد قيا تؤدي لطرميعهتب وسط ظروف جاب ُككتهذا ال**

. .عمـيلفلقـد فقـدت .. هـبت ال بـأس ـل اكتب هذه الكوأنا اآلنفوضعي 

ويف . .هـذاي التـي اكتـب لهـا كـل تت جميلقدوف.. أصدقاض عدت بقوف

كـل  ..الثانيـة ةانتظار خطاب رسمي من الكلية تعلن عن فصيل مـن الفرـق

  .يوم 90قل من أ البسيطة حدثت يف األمورهذه 

وطني الـذي حطمتـه ل داق املواقف التي حدثت مع فهلك ان تتخيل هذ

تب عليها املوت قبل ان  التي ُكأحالميومعظم ، اإلعر ىثورة  تقصد سو

وملحبـوبتي ا،  رحلـوب سـبألي ال اعـرف ن الـذيأصدقاالراحل من ، تولد

 وقـسوة أفعـايلت بسبب حمق ترصفا وسـخافة  التي رحلواألخة األوىل

حرقته من قبل عـدة أ فقد . يسلم هذا الكتاب من مصائب الحياة ..قلبي

 ًامال معط  باملناسبة جهاز الحاسوب الخاص .مرات وحذفته عدة مرات

 خطأ  أي فأعذر عىلاإلمكانيات أبجديتبت من تليفون وهذه الكلت ُك

  ..يلغو

 ،اآليـة هـذه عـن يف  . تس كيف يشاء هللاألموردع كل  ..إليكنصيحتي 

  .)أعيننابك إنك فحكم ربلواصرب  (ك  حياتقد تغف
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  ... هـــذا العمـــل خــروج سـاعـــدين عـــىلمــن لك ان اشكـــر أود
  

تاذي لـي / سأ ـدة ، امحـد  ـال صـالـح/ لسا تاذ، م بـاسـم  / ساأل
  صـالح

كـاتـب ، أمنيمحمـد / صـدیقـي    .امحـد محمد زویـل/ صـدیقـي ا

ـوزیـع شـر وا لدار الفـؤاد    ل

متـونوأعضاء مزناد   ..م صفحـة الال 

رمه ال  سع ا ن ال    یأصدقايئ ا

شام   هإىل إرساء وهایدي و

سني اجلحف   حوإىل صدیقي 

ـة إىل   ..لكزمـالء ا

اصإهداء    

ي اليت حتملت لك حلألرسيتً اشكر وينمجل ا  ..جظات ضعفي وبؤيس و
نأ تحقون ا بنمت    .. مينأفضلً اس

 محمـد طـارق
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 أنثى أنا
دقااو كما یطلق علیھا . .دكتورة ریم مھاؤأص ة ری  .. المجنون

غیر  تصرفاتھا وا بالمجنونة ھالسبب وراء تلقیبھیكون ربما 
ا ال ة بمركزھ ة مقارن اعيمنطقی ن . .االجتم ا م م كونھ رغ

زي ع فھفاتنات المجتم رفض ال ط الً.اقواج مطلت شغلھا  فق  ی
ل راحة ك اخذ فترة العام مع لھا طیلة ى زیارات المرضىسو
  .. المدن العالمیةوأجمل أعظمول بین  تتجأشھر ستة

س ىعل س ،ةالیا االیطیشواطئ مدینة فینی ن ستت جل ترخي م
ا امطیل أعمالھ ي ..ة الع واء النق وه ..الھ سمةالوج   المبت
ة شمس . .الجمیل شق ستحت یاءشأا ھكل.. رقةشالمال  ..قالع

ةحیال ت  ..داة جمیلج.. اة جمیل ذهكان ا مىأول ھ ع  كلماتھ
تاذةدیقتھا ص ب األس د الحاس د معاھ ي بأح ة  الخاآلل اص

 ..میارالدكتورة 

  .. ما ينقصكًيئان ش ولكن يا عزيز اشعر وكأ-

  ؟..ماذا ينقصني. .أظن ال !؟ ماءيش -

  ..ب مثالا الحاممم ر-

 ى ملا يـسمًتا ال املك وقأنا...زح أنت ال ال ؟بحال. .هـاهـاهـا-

 الجمـيالت مـثيل إنمن قال .. ألجيلتبت الحياة  ُكأنثى أنا. .الحب
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خلـق  ال ال  ُن؟ حـوائط لخدمـة رجـلأربعـةن الحياة ب قيستحق

 وليذهب الحب بقيوده السخيفة ،أجملالحرية  ..ًا مطلقاألمرلهذا 

 معـاق يعـاملني يحكمها رجـلزيز سلعة لست يا ع . الجحيمإىل

 ه الزوجيـة يف املساء ليلـتهم منـي حقوـقيدللني ..كمعاملته للتبغ

زله ارتب يرتكني وحيدة اجلس يف منو ، يهملني يف الصباحومن ثم

.. لـدت وحيـدةُ و.يشء أيواهتم بأشياء ال تعنينـي يف  ،له مالبسه

 كنت لحظات حز.. لحظات سعاد كنت وحيدة.. عشت وحيدة

 رضيبـة تن كاـنإ . بالحـبى يـسماو يـشغلني هـذا ـم ..وحيدة

 ال أنثـى أنـا. . الجحيمإىلليذهب الحب  ،الحب حرما من الحرية

  ...!!أثاثقطعة 

*****  
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   الـرجــالأشباه
ل  ة ك ة الجمع ي لیل دائم ف ائلي ال اع الع د االجتم بوع بع  ،أس

ول فتھا تحاغر إلىً  عاما والعشرینةمسا الخذات آسیاذھبت 
ل ا بالمنادی ي دموعھ ت  ..ان تخف تالحظ غر األخ دیر األص  ھ

وع  یادم ن عیآس سلل م ا ین تت ذھبت خلفھ ا ف ىھ ة  إل الغرف
  ...ماذا تبكيلتسألھا 

أن الـدموع كشعرت و ، معنا عن الرجالأ حديث أثناء .. عزيز-

 أشباهماذا يعني لك  .. الرجالأشباهك حين قال يرب من عينسته

  ؟..الرجال

ً  هو حقاأنثى ُمن يب..ه رغم صدقأمؤ وصف  .. الرجالأشباه-

 مجتمعنا بالـذئاب امتأل يا صغ لقد لألسف .. الرجالأشباهمن 

فـم  يف سـائغةلقمـة   تكـوبـأنالفقر العـاطفي كفيـل  ..البرشية

 سـيلتهمك دون يه ب ذراعوأحالمك أنوثتك ما ان تضعي. أحدهم

  ..رحمة

  ؟األنثى الرجال مع أشباهل  وكيف يتعام-

ع لك من سيض..  ستشعرين بكل متع الدنيااألمر بداية بالتأكيد يف-

 ان جاهـدًايحاول  ..األرضيعدك بجنة  .. عليهش ًايقوريده طر

م يقـس ..هسمك ب قصائداتغني بي ..يعوضك ما ينقصك يف الحياة
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ســيعطيك كــل وقتــه ومالــه  .. بــكإاللــك ان الحيــاة ال تكتمــل 

 ..الحيـاة ملـذاتتشعرين معه بكـل  ..ومشاعره يف سبيل افرتاسك

 .األرض يف  وهـو وحـدكأنـت ى لو اختفت البـرشية ليبـقتتمن

 سيطردك ،وحين يكتمل الفخ  املنصوب لك منذ البداية، ومن ثم

 .. وسـادتكعـىل دة منفرتبلتعودين  ..جحيم الندم إىل من جنته

 لقـاء أول عند ك لو انتتمن ..يجتاحك الجنون بعد منتصف الليل

 ًيعـاستبغـض كـل الرجـال وتـصفيهم جم ..أبـدًا بـه ما اجتمعـت

 .ًا ذئـبأحببتـك لكنـك ، جميـع الرجـالأحببـت ألنكليس ، بالخونة

نـا وه .. العـا انتقامـا منـه وكرهـتألجلـهه  العا بأجمـعأحببت

  .!. الرجالألشباهستعرف املعني الحقيقي 

*****  
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  ال تکـذبجـدتـی 
لیلة في شرفتھا  منذ زمن بعید وھي تقف كل. .األمراعتادت 

ل صف اللی د منت ة تمام. .بع ي ًامؤمن ا ف دتھا معھ دیث ج  بح
بعض آربما بعد ھذا الحدیث .. الصغر یاءمنت ب م األش ي ل  الت

سبق ا م ؤمن بھ د ب.. ًات تم اح م یھ ذهل ةھ ادة الغریب ن  ل، الع ك
ش دتھا ب عرت وال دما ش ب قيء بع ا مری ا م دث راقبتھ د یح

. .باألسفلتنظر .. ًاحیانأ فقط تقف تنظر للسماء ھي.. بصمت
  ..فسألتھا والدتھا  فضولأثارت. . ما یبدوعلى ما ًیئاتنتظر ش

  ؟.. كهذامتأخر  يف الرشفة يف وقت ملاذا تقف-

. .سـيأ ال محالـة.. ال اعرفـه لكنـه يعرفنـي. ا ـمًشـيئا انتظـر أنا -

 كلت جد هذه. ." يا صغًا دامتأخرة  الجميلة تأاألشياء"

  ...أمي صدقيني يا ،وجد سيدة ال تكذب. .عندما كنت صغة يل

  ؟..أي سأين لكن يا صغ من -

 كـل أقـف أنـا. .ةدلكني متأـك. .سيأأين  ال اعرف وال اهتم من -

را سيأ من الـسء او مـن . .را ضل الطريق. .هنا انتظره ليلة

 مـن ،سيخلصني من هذا العـاأنه  واثقة أنا. .ا الشارع الصغهذ

 جـاءت أشـياءـة .. من عاداتـه التـي ال افهمهـا، معتقداته الغبية

ما ب . .أميلقد صعقت يف الجميع يا  ..وظننت ان هذا ما انتظره
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 ال تزال قيد وأمنيات. . محطمةوأحالم. .ووطن غريب. .رجل خائن

  .. مني يف صمت ويرحلىمع ما تبقانتظره ليج. .االنتظار

  ؟.. وما الذي تتوقع ان يأ-

 او ارسرـا شـاعر او ـف. .رـا الحـظ. . من املنتظرًا ال ادري ام-

  انتظـرهأنـا. .رـا املـوت. .ق بعـدـق التـي  تتحأمنيا من ًابعض

 .!. ال تكذبامرأةجد . .حت سيأو

***** 
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 اشعر بالغربۀ

ي  ة ف ار طالب دىمن ةإح ات الخاص ي .. الجامع اركت ف داثش  أح
ا حدث ،الخامس وعشرین من ینایر ى ولكن بعد كل م ساحة عل  ال

ة وجدتالسیاسیة  ة من البؤس والخیب ورة حال  مثل كل شباب الث
ا سیطر علیھ رت..ت ذھب  فك د ان ت اء ألح سییناألطب ا ، النف   لكنھ

 ..ین احد الفالسفة المعاصر، ان تذھب لدكتور یوسفًأخیراقررت 
   الحدیثأوھنا بد

  . منار أهال - 

  . دكتور يوسفأهال -

  .ةئ تسعد زيارتك املفاج-

  . اشعر بالسعادة كل جئت هناأيضا وأنا -

  .. ومشاعركأحوالك حسنا اخربيني عن -

مجموعـة متـضاربة مـن املـشاعر . . الحياةأنهكتني لقد ..ء ال يش-

  . تؤملني حد الوجع..الغريبة تؤملني

  ؟..أمامك كل ما يحدث تجاه عور الدائم لديك ما الش-

 غرفتـي أركـان.. حويليشءالغربة الشديدة من كل ..اشعر بالغربة-

مــن مالبــيس  ،أصــدقا  وتهامــساتأهــيلضــحكات ، وجــدرانها



 - 16  -

 ..اشعر بالغربة والضيق رغم اتـساع حـدود هـذا الـوطن ..بااوكت

ل عن وؤعن املس .. ان أوقف الزمن وأسألهم جميعا ع يحدثأود

 ًاوارسـم خطوـط .. من ضجيج منزلنـاًربا ان ارصخ هأود ..كل هذا

  ..ي خريطة موطنعىلجديدة 

  ؟.. وطنكتجاه وكيف تشعرين -

 لغـة هفقـأكـأنني يف بلـدة ال ..تائهـة يف حيـا .. تائهةأناي  عزيز-

 ..ها وحليفهـاال اعـرف عـدو..تهـا وتقاليـدهااال اعـرف عاد..شعبها

وينرشون الكره تحـت ، ن السالم باملدفع ينرشو رجالأمامواجلس 

ي عن دين ال اعـرف نومجموعة من الكهنة يحدثون ..مسمي الحب

 يــسخرون آخــروبرفقتــي مجموعــة مــن جــنس  ..مــن صــاحبه

يؤمنون بكل ما يسمعون دون محاولة منهم  ..يشءويصدقون كل 

  ..أمامهم كل ما يحدث من واحد أمر لتفس

  ؟.. البلدةهذه و ما هي نظرتك ل-

 زخـات الرصـاص أشاهدالزلت و ،األمنني عن ن يحدثو.. ال اعرف-

يرونهـا  ..ا املدافع تزين بيوتنوآثار ،الميتباهون بالس .. شوارعناأل

ي عـن نيحـدثون ..لـدين بهـال ال عالقة أن اقسم وأكاد ،ديندولة ال

 ..يشء صحراء جرداء خالية من كل أراها وأنا،  املدينةأشجارروعة 

 تصب غـضبك ْ َفلم، ن كان هؤالء القوم ظاملإ هللا  ان اسألأود

  .!.اآلن إىل عليهم
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  الهـروب

ادت  ة اعت ةفي كل لیل اعتینآی دة س وم لم ل الن راءة قب .. . الق
 كل ھذا الوقت لىع، األصغر أخیھا ، رحیما ما سخر منھًاكثیر

خیفة ال معن ب س اىالضائع بین مجموعة كت ي  .... لھ ن ف لك
ذه ةھ ة طریق راءة  اللیل ة ق اب آی ارت للكت یم أث ساؤالت رح  ت
  ...باھتمامھا فسأل

  .األسطر ما ب يشء عن حث وكأنك تبتقرئ أراك-

ذي يالحقنـي ـلايض اامل.. .ءل يشكمن . .ث عن الهروبحاب.. معن-

 ًا، امأنهكنيالحارض .. عوبة بالغة بصأتنفس أنا. .تةيبذكرياته املم

.  معـهأتعـايشان .. ان احلـم. .أنـى قـدوري ان ى يعد حـتو

 يف أقـفداـا . ًا كـثأخـشاها .. شمس الغـدأخىشصدقني رصت 

الت ال اؤمجرد تـس. . ماذا يحدثأتساءل. . انظر للسء ليًالرشفتي

ت عالتي شي. .وتتب عليها امل التي ُكأحالمين عاذا م.. جواب لها

 ي الــذي امــتألن مــوطنعــ..  و اســتطع تحقيقهــاأمــاميجنازتهــا 

رهفة ملجـرد مملاذا تحول الحب من مشاعر  ..وعن الحب.. بالدماء

 إىل   مـن القلـباإللهي ءذا اليشل هّمن حو..  مادية سخيفةأشياء

و انطونـي ..قـيس ولـييل .طاولة املفاوضات والرصاعات االجتعيـة

 فلتذهب سخيفةكلها روايات خرافية ..روميو وجوليت ..اوكليوباتر

 ان اهـرب مـن كـل أود .وأكاذيـبفـات للجحيم ا فيهـا مـن خرا
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 ان أود.. الشجرأوراق من ًا رويدًا رويدأتسلل ىالندكحبات .. ءيش

 عـن ..ء يشأيال يعرفني وال يسألني عن ..  احدهمءيجتاحني دف

 ءفقـط اهـرب مـن كـل يش.. ء يشأي عـن أحالمـيمستقبيل عـن 

  .!.ء الهروب من كل يشأود.. معه

***** 
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  زهـایمـر
 

رو كا ي عم حفي ف ب ص دىت صغیرةإح د ال م .. الجرائ عل
رض  صدفة بم تاذهبال ھأس أغلق ھاتف صعید ف ي ال ھ ف   وعم

ذھب مسرعاا جمیع ارتباطىلغأو سیارتھًتھ الیومیة لی ى  ب  إل
ن .محافظة بني سویف ر لك ذا الخب أثر بھ ر بالطبع ھو مت  أكث

. .اعھم القدر ان یجمأ  یشم التي لجمیلتھ ، سارة ھوما یشغلھ
ادات را.. دالیالتق. .الع ريف لع ات. .األس ت ناكا كلھ.. المادی

اكذھب لیعرف ..ماھ طریقأمامات عقب ان ،  ماذا یحدث ھن وك
 ..دیث الحأ وبدأصدقائھ المنتظرین لھ احد أول

 .!.كان هللا يف عونه.. عمك بالزهارأصيب لقد -

 ؟..أوالدهوماذا عن -

 .ته الصغرىابن ، سارةًخصوصا.. الحزن يسيطر عليهم يا صديقي-

ا سـبب ر..لدهاا ما حدث لو ان سارة  يف حالة حزن عىلأظن ال -

 لقـد تحـدثت . بهذا املـرضأيضا ان تصاب أمنيتهاحزنها الحقيقي 

  .إجابتهار وصدمتني هامعها عن الز

 ؟...األمرذا ن ه وماذا قالت سارة ع-

ت معي بلهجة حزينـة َثَدد تح لق.سارة تشعر بالضياع يا صديقي -
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 ان نختـار بإمكاننـاليـت  " حين قالتأدهشتني ..ن هذا املرضع

 بعض ان ننىس..لألبد أذهاننا بعض العالق يف وان ح..هذا املرض

ان ..رنا  يتجـاوز العقـد الثالـثز وعم بالعجأصابتنااملواقف التي 

ً أيامـا منهـا حـو.. خذالنهم لناىسا وننة معنم النبيلنتذكر مواقفه

  ـح ولحظات عشنا فيها معهم،كاألطفال وسادتنا بكينا فيها عىل

 لألبـدوعـودهم لنـا بالبقـاء معنـا  ..كنا سعداء و تفـارق ذاكرتنـا

 ..لحظات انكسار بعد حلم  يتحقق .. اختبارأولوفراقهم لنا عند 

  ننىس.ءيشأي  و يعد ءان كل يشا كدمتنا يف شخص ملحظات ص

 ُأصـبناذا إي را يا عزيـز.. بهاوايف بالحياة و ًا لنا وعودأعطوان م

 .ل شعورنا بالضياع بعد منتصف الليبهذا املرض يهدأ قليًال

 ؟ الكلت القاسيةهذه وماذا كان ردك بعد -

  ً.أيضا به ُأصاب نيت ان ..يشء ال -

***** 
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  وطـن..حبیبـی
 

یة. .رھف ادین . .ناشطة سیاس ي می ین ف ع المالی شدت م احت
ورة اعت. .الث ورة الأض داء للث ا ف ن عمرھ ر م ا . .كثی حینم

 ،القلم إلى  من المسیرات والمظاھراتيینقلب الحماس الثور
موھبتھا في . . الموھبةأنشودةھنا تعزف . .اإلبداع یكتمل اھن

ة  رتالكتاب دیىع علجمی الأجب ا تق اء لھ ا واحتراًرا االنحن ً م
ن . . العمیقةألفكارھا داثنعم من عاش وسط ھذا الكم م  األح

 جیلھ أبناء سینفرد مع ًحتما. . سیبدعًلمؤلمة في صغره حتماا
ة ة ال محال اء. .بالقم شة أثن اب لمناق رض الكت ا لمع  زیارتھ

ي دیو اط ف ض النق شعنھابع ش( ري ا ال شید الع ألتھا س) اقن
دى یإح ة ب ن العالق رض ع ي المع صحفیات ف وط ال ن ن ال
 .!.والحب

 ؟..ن بالحبيبوطالقة ال ما ع-

عالقــة كالســيكية ..الهــ عــشق يــا صــديقتي كيــبالــوطن والحب-

 املـوت يف مجتمعنـا ب علـيهـتالحب والـوطن ُك .كالقهوة والتبغ

، فـالوطن ملـك لهـم . ان نفخر بأي مـنهبإمكاننا يعد  ..البائس

يف ..ن فهــو منبــوذ يف العــاداتدي يف الــًاحرمــُ  يكــن مإنوالحــب 

 ..ع لهامرة املجت من نظً خوفاًااة رسمجتمعنا تحب الفت

  ؟..نن الوط وماذا ع-
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انـساق وراء  . يعـد ينـصت لهـم.. شـبابهأحـالمان كل ن خوطال-

يقف الشعب س . ال محالةواألمان األمن سيغيب عنه ًحتو ،األمن

 ،رجو من هللا ان يعود عهد الثـورةي .. ما يرصخ ويب كالنساءًيوما

 بإنقـاذ نادوسـين .. بالخيانـة والعلـةا مـع مـن اتهمـواان يتحدو

 .!.ىالوطن لكن دون جدو

 ؟..ال يستحق الحبرجن الِن مَ وم-

 يحب وطنـه ال نفم.. يف رجل ال يحب وطنهأبدًاال تثقي .. الثوري-

 .. يا عزيزً ثورياأحبي..ومن  يخلص له لن يخلص لك..لن يحبك

اـنيس  .كـو لـه وطنـه الحنـون..كعي منه ب ذراىاجمعي ما تبق

ستعرف كيـف .. له حين يحدثك عن الثورةيأنصت .جحود البلدة

ال ـيل مـن حكاياتـه يف شـوارع .. معـه مـن مواقفـه لهـاتتعامل

مـن  . يف ذاكرتـهاألليمـةهو يحمل الكث من الـذكريات ف ،الغضب

 ألجلـك و يخش ظلم وبطـش حكامـه سيـضحي يشء بكل ىضح

ي أ ويشءقفي بجـواره ضـد كـل  ..كو له كحلم الثورة..يشءبكل 

 .. يف املـساتاألولق الـصف اا كرـفًما ، تخيش املجهوليشء وال

 ،عـانقي بقــوة ..عــانقي .. ميــدان الثـورةءكـدفبالــدفء اشـعري 

 .!. امليادين اتساعاأضيقفالحضن هو 

*****
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   طفـلۀألننی أحبنی

رة ا ،ةلطفل اأمی ون علیھ ا یطلق رة او كم صغیرة أمی م  .ال رغ
شرین  اوز الع ذي تج ا ال ا  انإالعمرھ ع یلقبونھ  الجمی

د.. األمر یحبونھا لھذا اأصدقاؤھ. .بالطفلة  رالجمیع یعرف ق
ا ا،  وطفبراءتھ سخر ولتھ بعض ی ن ال الك ن ًأحیان ا م  ألعابھ

صغیرة ف تمام. .ال وم مختل ومًاالی ل ی ن ك اك ر. . ع لھن  ج
 اه ما تخشأكثر لكن ، الزواجىھي تخش. .اھسیتقدم لالرتباط ب

زشف بع الذي سینكاألمر ود ان . .واجد ال ة وال ت زال طفل ال ت
ة الح. .المھا الخاصن عیختلسھا احد م  انھمب بیرغم عالق

ودًأمرا لكنھا تخفي ًا، تقریبعامیننذ م ت لحاو. . ما عن محم
ی ام غتنظ ستطق رفتھ ول ، راعدر الم ود دخ ب محم ا یطل بم

زال والوقت یمر . .الة ال محاألمرسینكشف . .غرفتھا ھي ال ت
اب ت ف الب ف خل دو ان . .دیثب الحراقتق واءیب دةاألج . . جی

ي ھوتنتة ي لحظ ھًحسنا. . بالخارج یحدث ماشيءلكن ھناك 
ص ي جمعتھمة الحق ادم. .اب الت ود ق ع . .محم اب م دق الب

 ...والدھا

 .أمةوك يا مرب-

 ..أرا  شك-

 ؟..انعدك مل عنه. . دخول غرفتك عىلأرص محمود -
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 . .أ ال يا بالتأكيد-

 ..محمود تفضل يا -

 .. شكرا-

 ؟هل يل بالوقوف يف رشفتك. .أمة جميلة غرفتك يا -

 .. طبعا تفضل-

  . غرفة طفلة صغةأنها أظن. . غرفتك منظمة وجميلة-

 ..ال ال بالتأكيد ال!! . طفلة-

 .. الصغة جميلة جدًاألعابك. . را-

 .. سؤاًالأسألك ان أود محمود -

 .. تفضيلبالتأكيد -

 ؟.. الصغةألعا تسخر من  ملاذا -

مـن . . البـسيطةاألشـياء هـذه ملثـل أحببتـكلقد  ..ال ال!! ر؟ اسخ-

 األشــياء هــذه مــن يحــتفظ بكــل يالــصعب يــا صــغ ان تجــد

 لـه ِ مـثل نظـرتًاما. .العا بشع حد املوت وكب جدًا..الجميلة

ل مــاذا يحـدث مــن حولــك اءستـت. .مـن رشفتــك بنظـرة تعجــب

ات الخبيثـة التـي الـضحك. . زائف مقنـعيشءهناك كل  ..باألسفل
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رد كائنـات بائـسة مـج ..الوعـود الكاذبـة، و خلفهـامخالـبتخفـي 

دد يف مجتمعنا وال رتت تكلط  فق..عي الرشف والصدق والوفاءّتد

ت ت كلــســئم ..ود رجــال الــسياسةت وعــســئم..نعـرف معناهــا

اتنـا وكـل  وحينـاوأمنيات أحالمناة تحمل انمجرد وعود رن ..الشعراء

وترافقنا يشء ينتهي كل . . مفرتقأول وعند ، ومن ثم، للسمويشء

 الطيـب لهـم وتظهـر هيختفـي الوـج ..الصدمة والوحدة والخيبات

 أنـا. . تظهر وجوهم العابثة الخشنة القاسية حد املـوت..حقيقتهم

  ..هنا عارشت كل هـذا الكـم مـن البـؤس مـن النفـاق والخـداع

كيـف يل ان اعـشق وسـط كـل هـذا .. لعـشقيجـذبني مجتمعنـا ل

 اًدبـألـن ادعـه .. املنافقألحد وفريسة ًالن ادع قلبي ملك. .البؤس

  . القذرةوغرائزهم لتجاربهم حقًال

 ؟..إذن تنيبأحبوملاذا ..ًا حسن-

 وكـل وبراءتـك احتفاظك بطفولتك .. مثلهمأراكرا ال .. ال اعرف-

حبك أ. .باملناسبة. . بعشقك كفيًالًا البسيطة كانت سبباألشياء هذه

  ..يا صغ

*****
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  عـاشـقۀ الصـور

صویروھي تھوىمنذ الصغر ..  مجنونة التصویر،ریھام .  الت
ا مجرد معرض لعرض غ. .شيءي وأشيء ور كل تص رفتھ

ن أثناءذات یوم  ..الصور فقط ألتھا ع ا س  زیارة صدیقتھا لھ
  الصور ھذهسر احتفاظھا بكل 

 ؟.. الصورهذه بكل  ملاذا تحتفظ-

. .لتـواريخ ا..يشء عليهـا كـل أدون. . الـصورهـذه بـ شيأعـ أنا-

 هــذهكــل . .اللحظــات التــي ســبقت ولحقــت التقاطهــا..املواقــف

 .. بينهـاواآلخـر ب الح أسافرأن التفاصيل البسيطة التي تجرب 

 األشياء باقي يحفظ يشءمجرد . .الصور ال تتغ ك يتغ ضيوفها

 .ًاور ال تتغ مطلقالص. .األشخاصمه تغ . .من االنهيار

 ؟..رافقونك بالصورذين يؤالء الل ه وماذا عن ك-

 ،يتـف ك عـىليـديها مـن تـضع  مـثًالهذه. .صدقيني تغ الجميع-

م شـعرت كـ ..كانـت صـديقة وفيـة. .ا اعـز صـديقا مًاكانت يوم

 ،يشءكنـا كـل ..يشء عشت معها كل أنني أظن. . معهاوأنا باألمان

ت تـغ...يشءكـل .. أمنياتنـا. .أحالمنا..أرسارنا..يشء أي  نعد مث

 تتغـ  يدقينن ـصـك، ل التـغ الحيـاة عـىلأجربتنـاي او رـا ه

 .!ً.مطلقا مكتبتي ا يفصورتها هن
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 .. بك ًمغرمايبدو ؟ اب الشاهذ وماذا عن -

. . حيــاأيــام أجمــل عــشت معــه ًمخلــصا، رجــًالان كــ. . ماجــد-

كـل مـا .. ال حـيفاصـيت.. زحـ. .بهجتـي..يشء كـل  يفياركنيش

 .!.يتعلق 

 ؟..اآلن بالتأكيد هو معك -

 .!. الصورةهذهفقط يف . . نعم هو بجواري-

***** 
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  ن ال تنتمـینـتِأ

ؤس  .ا شابة في العشرینات من عمرھ،انجی تعاني من حالة ب
اب ي ..واكتئ ي ال تنتم ر أليھ ة وأ فك یةأیدلوجی  يف.. سیاس

یم خي ة التي شوارع المدینفررت المشي  ق مساءامسة الخ
دوء ا الھ اء ..علیھ ي وأثن یرھا ف اء س دت أرج ة وج  المدین

م . والبھجة الدائمةالتفاؤلروف عنھا  المعصدیقاتھا إحدى  ل
دیقتھا لكن ،سیرال وأكملتتھتم  ارت تمشي  وصالحظتھا ص

  . الحدیثأ وھنا بدً، معاتا تقابلىا تراقبھا حتفھخل

 . اشعر وكأن العا بأجمعه يقف يف حلقك؟ذا بك ما-

 ال..يشء سئمت من كل أنني األمر كل ما يف ..يت يا صديقيشء ال -

. .عـة يف حياتنـا مفجاألشـياءكـل .. الحيـاةهذه يف أملال ى، وجدو

حـل سـفك الـدماء أً يـد شـعباب علينا السء غـضبها وتب تصىمت

 ..!نيي صدقأملال ..الرذائل كل وأباح

..  لألبـد بـاقأنـه إال األمـلرة د رغم ن.ئة مخطِتأن ..زيز عايال -

اعرف  .. سئناتيضءمه طال فجر الظلت ستعود شمس الحق 

عليـك ان .. بلـدتناأصـابذا العفن الذي ل ه لك انك ال تنتمًاما

 يابتـسم.. الخسة والقذارةبأخطبوط  بذاتك فأنت  تتلويتفخر

 ..الذئاب وسط شي فأنت تعي،وقاوم
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مجموعة من الذئاب تلتهم كـل  ..رصنا نعيش يف غابة يا صديقتي-

 يشء أي يعد لنا حـق اختيـار ..  تحت غطاء الدين والرشفيشء

 . .أعيننا يف يشء كل كربنا وصغر .يف حياتنا

  امـتألن كـان املجتمـع؟ إذا البـؤسل ـهبب ـك سف، ن حدثإو-

 ان .. يف قطـيعهم فردًا ان تكو، ان تنهزميأبدًابالذئاب فال يصح 

 . لحظـات الحيـاةآلخـر ي قـاوم..ي مه حدث قاوم.تخضعي لهم

 قلمك أعديابتسمي و.. يا عزيزاملوت ب زخات الرصاص رشفف

الء  لكـل هـؤ ال تنتـمِنتأ ..اكتبيها بفخر..ملقاومة كل هذا الوباء

هـذا مـا .. ذاتـكي و تخـرسيشء كـل ِخـرست..املنافق التـافه

األمـل  ي وال تـضعيال تثـق..لك مختلفة ومميزة عن الجميعسيجع

ثقـي ..ال تثقي بـاملخلوق.. والحياة ملك للخالقاألمل.. حولكفيمن

  .بالخالق

***** 
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  واألمان األمنمفهـوم 

ھأحداثتدور  د تالمذت ور واح ان األول .. المحادثة بین دكت  ك
الن للثورة منذ ًامعادی ا اإلع ا  عنھ ام لھ م االتھ الخراب ودائ ب
 األمن ان مصر دولة ًكان یؤمن تماما ..حل بمصر بعدھا الذي

ي ىحت، یری للتغً ولیست في حاجة مطلقاواألمان  توفي ابنھ ف
ادي  ین ن عید ب ب بورس يمجزرة ملع صرياألھل ن ، والم  وم

ازةعلى لي الجامعة وبعدھا اتفق مع مسؤ دةإج ة الم  .. طویل
اد إال ھ ع یعلن ان ى  ل ل االعل ع التواص دا موق اعي ان غ جتم

تب ى دأس رأول ط ا محاض ؤالین فق ن س ارة ع ي عب تھ وھ
  ... وسیجیب عنھم بكل صراحة ووضوح، الطلبةیطرحھما

ة ل القاع ا ان دخ ب-وم ن الترق ة م ط حال ى- وس مت  حت  ص
 ..األسئلة في استقبال أدب ولضیق الوقت .الجمیع

 !؟.. كذلكأليس..واألمان األمنمرص بلد -

 ال األمـن .يشءي أ ويشء ونصدق كـل اًغاركنا ص..كذب يا عزيزي-

ان يـشيد ، أو جيـوش العـا أقـوى يا ولدي ان تكون ًإطالقايعني 

ن ترفــرف رايتــك يف ، أو أحتك وقــوة توحيــد صــفوفكالعــا بأســل

 كـل هـذا ال يعنـي ..ال...ىناورات العسكرية ب الـدول العظـمامل

 أثناءصفوفك  يهاب املواطن قوة أال الحقيقي فاألمن .األمنمفهوم 

 يهـاب الفـرد مـن بطـش رصاصـة أال .املسات املعارضة لنظامـك
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 بفـسادك دون ان يـخيش ً مـدافعك صـارخاأمـامان يقـف  .قواتك

 ..املوت

!؟..األمان لكنها بلد..األمن دعك من ..ًناحس-  

  محتـلأنـه مـا مـن ال يعنـي الثقـة ًأيضا األمان.. يا عزيزيًمطلقا-

ان تنتظـر .أفـضل ًا ان تثـق ان غـد الحقيقـياألمان .أرضكسيغزو 

 لك حق اختيار مصك عقب يكونان  .املستقبل بشغف ال بخوف

ان تحـدد مـصك العمـيل والعلمـي  .انتهائك من مراحـل التعلـيم

 أحالمـكان تعـرف ان تحقيـق  .فرض عليـكُواالجتعي دون ان ي

ان  . ال للرشــوة والعالقــات،وطموحاتــك تحتــاج ملجهــود شخــيص

 الحقيقي األمانهذا هو مفهوم  . حقكألجلحلمك ال  ألجلتكافح 

  .يا ولدي

***** 
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 شخـص تقلیـدي

ب ، المحادثة بین كریمأحداثتدور  شاب غری ا األطوار ال  كم
دیقھ محمود ه،ؤأصدقایطلق علیھ  ى  وص ات عل د الكافیھ اح

ى  واطئ عل كندریةش ریم  ..اإلس ود ك ود بوج شعر محم م ی ل
ةًمطلقا اعة كامل ة س ن جل طیل ریم  ف..وسھما م ین ك ارق ب غ

د شارع ب اب وال طور الكت اتأس ن الفتی و م م ، یخل د فل  یج
ود  دأمحم ھ ًاح ل علی سخیفة ب یثق ھ ال ى تعلیقات س عل مالب

  ...فاضطر لمناقشة كریم عن عاداتھ الغریبة ..ھناإحد

غـ  الـذوقوهـذا . . التقاليـد الغريبـةهـذه ل مـن أ عزيزي -

 ؟..املألوف

 الخاص يف كل بذوقيً ومقتنع اما. .تقليد غريب أي  افعل أنا -

  .يشء

  ؟.. التفاصيل الدقيقة يف حياتكهذه وملاذا كل -

 ؟.. تفاصيل تقصدأي-

نوع مع مـن ..اةق مالبسك ألوان..بوط السكرضوة مفنجان قه-

ذو طـابع ..قصة الشعر التقليدية..نوع الشاي املفضل لديك ..التبغ

 داـــة للفلـــسفة وعلـــم ةقـــراء.. االتـــكك ومقتـــاباواحـــد يف كت

  ..صيلهاا مملة بتفأشياءكلها .. عتيقعطر..النفس
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عطـي ي مـاالتفاصـيل الـصغة هـي ..ست مملة يا صـديقي ال لي-

ت كـاألحرف املتنـاثرًامـا.. ولـذةًاللحياة رونـق قـد  ..ة بـ الكـل

  نهتم بأدق التفاصـيل إن ..ى ب جملت ليغ املعنيوضع حرف

 ..يف قطيـع الـدنيا أفـراد إىل إراديتحـول بـشكل ال نا قـد تنايف حي

 هي اتجـاأ حركـة وأي ق عـىلفـواج ن رقعة شطرنر عىلمجرد عساك

 الحقيقة يا عزيزي ان نختار كل مـا اإلرادة ..دون حق االختيار لنـا

 ولـدنا بهـا دون حـق أشـياءة ..يخص حياتنا الشخصية دون تردد

لـيس مـن العـدل ..نتك واهلـك وموطنك ودياكاسمك..اختيارنا لها

يجب ان .. يف حياتنااألوامرد من زيامل ان يفرض علينا املجتمع أبدًا

 فـلذا ،أبدًا فالعمر واحد ولن يعود ،نختار ونهتم بأدق التفاصيل

  ؟ مجتمعناألوامر  تنفيذًاش عمرًاينع

*****  
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  السینما عدو

شبابأحداثتدور  ي العشر المحادثة حول مجموعة من ال ت این ف
وم، من العمر شكل ی شعبیة في ىي علیجلسون ب اھي ال  احد المق

د ..اإلسكندریةمدینة  ا ب اقتراح احدھم أوفي یوم م وم ی لتغیب ر الی
د ذھاب لع اد وال اكنة المعت ةأم د.. مختلف ع أوب داء الجمی  بإب

ات ااالقتراح ل  فیم ت ك نھم وكان ار بی ذھاب األفك ول ال دور ح  ت
شي ع اعي او الم ادي االجتم رىلللن ورنیش البح ق ، ك ن اتف  لك

 ،وھنا رفض شھاب .. الذھاب للسینماى علاألمرالجمیع في نھایة 
احدھم  وأصر ً،ای الفكرة نھائ،الطالب بالفرقة الثالثة بكلیة العلوم

  الحدیث أوھنا بد، وراء رفضھ التام للسینمااألسباب مناقشة ىعل

  !؟..عارض فكرة السينتوملاذا -

 بـالواقع تحـاول مجرد شخصيات ال عالقة لها.. سخيفةأجدهارا -

 ًادعـاء لـدعمفمثالً أكهم ثراء هو أكهم . عرض مشاهد واقعية

كلهـا كـذب يـا ..ًأكهم دفاعا عن الرشف هو أكهم عهرًا.. لثورةا

  .صديقي

  ؟.ً.را اقلهم كذبا.. رومانسيةًاأفالملكن هناك تعرض ..أوافقك-

ن روايـات روميـو دعـك ـم..يقي عرص الحـب يـا صـدلقد وىل..ال-

 يف .اسـتثنائيةكلهـا قـصص . وعنرتة بن شدادوجوليت وقيس وليىل

.. الـسلطة.. الـشهادة.. املكانة. مجتمعنا لن يضحي أحد ألجل أحد
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لـن .. الحب فال مكان لـه يف واقعنـاأما.. االجتعيىاملستو.. املال

 ألجـلو ألجلـك كـل هـذا وتـضحي  يا عزيزي مـن تـنىسأبدًاتجد 

 من وحي الكاتب يحاول املخرج عرضها بشكل أوهامكلها  ..حبال

حياتنا ال تحتـاج للمزيـد مـن ..الواقع ال يعرتف بكل هذا ..مناسب

  .!. والتخاريف يا صديقياألقنعة

 . منهـاك دـع، حـالأيعىل  الرومانسية األفالم اةن هوم لست أنا-

تمد شيقة ومناسبة وال تع) الزومبي( مصايص الدماء أفالم ان أظن

  !الكذبعىل 

الزومبي هم  ً. صدقااألك األفالم هذهنوعية تكون را ..الزومبي-

 . الجميـعاهالواقـع الـذي يخـش ..لطبيعـة البـرشية لاألقـرباملثال 

 إالفالزومبي رغـم قوتـه  . رشاسة من الزومبيأكفالبرش العادي 

 وقتله لك مجرد خضوع لغريـزة معلنـة ه، يعرتف لك بنواياأبلهانه 

 العادي فطرق القتـل مختلفـة أما ..تتلخص يف االرتواء من دمائك

. بالحــبسامة بــالود باملجاملــة بالوفــاء بتــ ســواء باال،ومحنكــة

 وما ان يصدق ويثق بكل ،يستخدمون كل هذا للنيل من فرائسهم

الزومبـي يـا صـديقي  .. الصفعات والـصدماتأولينال ، حتى هذا

 وقت واي أيدي فال تعرف يف  العاأما ،كي عينأماميأكلون لحمك 

 نـصدق ان أننـا لدرجـة ى حمـقأننـا تـري أال..ن سينالون منكمكا

  ؟؟الزومبي اخطر منا
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 جرعۀ نیکوتین

 ، الساحرة شتاءاإلسكندریةشواطئ على  احد الكافیھات ىعل
على  صوت فیروز المسیطرتمتع بسجلست رقیة مع حبیبھا ت

ةباألجواءً ا ملیئً طبیعیااألمر كان . المكانأجواء ن ، الدافئ  لك
ت  زل تحول ب والغ ات الح ن كلم ة م ىالطاول ن إل احة م  س

ا  افیین مم ن الك د م المناقشة بعدما طلب حبیبھا مروان المزی
 .. المحادثةوبدأت غضبھا أثار

  ؟.. كذلكأليس.. متيم بالكافأنت -

 لـوال وجـود أظـن.. سـبب عـشقي لـهأخربكدعيني ..را..الكاف-

 اناإلنــس..وت الجتــاح العــا ثــورة مــن الجنــون والنيكــالكــاف

ذا ل هوحدها القهوة تعطي لك ك ..بطبيعته يعشق السفر والخيال

ن غـضبك  ـع خاص يف التعـب له سحرًأيضاالنيكوت ..دون مقابل

 وان كان ىحت، دوء حين يحرتق التبغ بالهًاي لك رونقيعط..بالنار

 يفوة والتبغ  عا فريـد القه.. يف مجتمعنا مزيفيشءل  فك،ًامزيف

  ..طبعه يا جميلتي

  .. يوما ما ان تنع عنهأنى -

 لـست مـستعدًا.. محال بالنـسبة يلاألمريف مجتمعنا .. البالتأكيد -

 يف عـا ال مثيـل شيأـع هنـا أنا . البلدة البائسةهذه ملعارشة أبدًا
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 ى مستـشفأو الـسجن إمـالوالها يا جميلتـي سـيكون مـصي ..له

 نـينح التـي األشـياء عـن أبـدا أتخـىل ال أنـا .. النفـسيةاضاألمر

 التعامــل مــع هــذا الكــم مــن  والــسعادة والقــدرة عــىلالبهجــة

  وعينـاك وحـده، اعشق النيكوت ومشتقات الكافيأنا..البؤس

  .!. الحياةامن نح

*****  
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   صـامـتلرجـ
ل  وم حف ةالی ة خطب ي كلی ب ف رو الطال سن عم ع ..األل اجتم

ة ؤدقاصأ ى ه في الكلی معل صة لھ ة المخص ین و .الطاول ا ب م
رقص  اني وال انيالتھ ة ،واألغ ط حال ع وس شغل الجمی  ان
 لم یتصرف بروحھ كریم  لكن.المكانعلى البھجة المسیطرة 

شكل ، المعتادةالمرحة  ة ب وظل ینظر لطارق زمیلھم في الكلی
تحفظ سألھ  و.م ارق ف صدیقھم ط ریم ل رات ك شام نظ ظ ھ الح
  ..تعجببنبرة 

ملاذا تنظـر لـه  .. يتوترأ بد، فقدكف عن نظراتك السخيفة لطارق-

  !؟..بهذا الشكل املريب

  .. اشعر بالتوتر كل اجتمعت مع هذا الرجل-

  ..ًا طيبًيبدو شخصا؟  ملاذا يا صديقي-

اشـعر ..دائم الصمت يف مجلـسنا..مث للغموضإنه .. كال! ؟ طيب-

 ًاشخـص  دائـم الـصمتاإلنـسانن يكويف املعتاد ..عينيهبالخبث يف 

  .. طبيعتهيف ًاخبيث

الصامتون يختلفون ..اإلطالقعىل  ليس كذلك راألمال ال .!! .خبيث-

 ما يحـدث عىل  يكون الصمت خ ردًأحيانايف حياتنا  ..يا صديقي

. . ـر بـهـعتعبـ ال الكـالم نفـسه عـن ًأحيانافقد يعجز ..أمامنا
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  . .يادق يا صديقالصمت رفيق ص

  ؟.. لناًا وكيف يكون الصمت رفيق-

 ح ينتهي حلم..خدع يف البعض نصمت من شدة الصدمة ح ُن-

 صمت إما..خفي قلوبناالصمت يحتوي ما ُت ..نصمت حرسة وخيبة

 ،ومهـ زاد صـمتنا ..ون الـك ـألألوجـاع ت صـم، أولحلم جميل

 ًامــا،  مــن يهــز كيانـه ويخرجــه عـن صــمتهأيـضافـالبعض لــك 

ادة الـصالة حـ  سـجوسجودك عىل ..تتأ يف الليل ح سادتككو

  .. تعرف وتخبئ وتحتفظ ا يخفي صمتناأشياءكلها . . هللاترجو

  ؟..تل الصم ماذا تفعل حين وأنت -

  .. الصمت يا صديقيأمل ال أنا-

*****  
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  عــدو نفسـه
صا ان شخ ادي ك ادًھ مئ ھ صفة واالس وس  .. ال م الجل دائ

ر ً دائما.صحبة الكتاب بًدائماو ً،وحیدا اب خی ردد ان الكت  ما ی
ھ یس ل دث .جل وم ح ر وذات ی اأم س ، م ادي یجل د ھ م یع  فل

رده د،بمف بعض أ وب تلط ب خاص یخ ر  األش ھالغی بین ل  ،مناس
صدوق دیقھ ال ي ص رات ف ة تغی ظ ثم د یالح ل احم ا جع  ،مم

باح ھ ص ذھب ل ى ً اف ل عل ن ك ھ ع ر یحدث اطئ البح ذهش  ھ
  ...التغیرات الغریبة

 .. احمدهالأ -

   ؟كيف حالك اليوم.. هاديأهال -

   .را.. جيد-

  . . ما يرام انك لست عىلأظن -

  صدقني ..يشءوقت سيداوي كل  ال-

 يعـد ..أصـدقائك دائم الجلـوس مـع أراك..رجل اي تغت كثا -

 وأنفاسـك.. قهوتك مدللتك املفـضلةتعد ..كتابك جليسك املفضل

تعـد و ..باتـكتابك ىاه تعد تتـب. .رائحة التبغبصارت ممزوجة 

 .. السوداءاأللوان ذات البسكايل تب
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 أود ال طفـق. . ليـست بكـل هـذا الـسوءاألمـور.. صدقني احمـد-

أتعلـم كيـف ..ًيا تـدريجاألمـر ان اعتـاد أحـاول. .الجلوس فـردي

 أننـييجـب ان يعـرف الجميـع .. ابتـسامة زائفـةّي شفتارسم عىل

 ..ات رنانة را تجلب لنا الشعور بهاك بضحأعلنها ان أحاولسعيد 

 ؟..بب ابتعادك عن القراءة يا صديقي وما س-

 ..ارذي ـصـلر باذكة ت ان اقرأ جملأخىش.. اعتد اهتم بالكتاب-

 أي ىل علست مستعدًا.. ما يؤملنيأمراو را حرف يكشف حقيقة 

ا  يــأخفيهــا ان أحــاولاعر شمــ  جملــة تثــ بــداخيللقــراءةال حــ

 بـل صـارت ، للمتعة والهـدوءأتناولها القهوة  اعد تىح..ديقيص

 .. يف حيايشءل ا كك اعتياديأمرًا

 ؟..ولياتب الكح رش عىلإقدامكبب  وما س-

  منهىأقو يف اشد الحاجة ملا هو أنني أظن .. التبغ والكحـوليات-

الجلـوس فـردي  ..ى دون جـدوحاولت مرارًا..للهروب من واقعي

ف يل سيكش..يشءم كل د تحطلق..اآلنيقة وضعي  يل حقسيكشف

ات زائفـة مـن الحيـاة مـن رـعبج..بابتسامتي أخفيهاالحقائق التي 

رب مـن  اـهأنـا.. ال اهـرب مـن نـفيس وواقعـيأننـي أظـن..األمل

سـأموت بالخيبـة  .. حيـن اجلـس وحيـدًايالحقنسي املوت..وتملا

هـا ا التـي عـصفت بوـح املحطمة وطميأحالم كل والحرسة عىل

 مــن أتــأ  أنأخــىش أنــا ..دقنيوت صــ املــأخــىش ال أنــا..الحيــاة
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 ..األسـئمت ..لف اللـي بعـد منتـصسئمت البكـاء وحيـدًا..جديد

 .!.يشءدقني سئمت كل  ص..سئمت الحياة

***** 
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 ؟ن تکتـبلم

موقع على كل ما یملك حساب  ..لم یتجاوز الثالثین من العمر
وك یس ب اعي ف ان ..التواصل االجتم تم  دائك ة وال یھ م الكتاب

ن القراء بانطباعً امطلق ھا كتع ب..بات ط یكت ھ یُ..فق خرج طاقت
د  ..المكبوتة بالكتابة دقائھذات یوم طلب اح شر كتأص ھ ا ن بات

 ألجل المعتادة انھ یكتب بإجابتھكان یرد ..فھي تستحق النشر
ط سھ فق ل ،نف وین ألج ھ تھ ال ألم ل الم ن اج ھ ال م  وجراح

 ...لمحادثة اأھنا تبـد..والشھرة

 .. بداخيل يا صديقي تعرب عأنتصدقني ..باتك رائعةا كت-

  ..را!؟ بداخلك اعرب ع-

 ؟باتكا نرش كتة ملاذا ترفض فكر-

 ..مـشاعري ليـست للبيـع والتفـاوض..باا اعرب عن غضبي بكتأنا-

 .ً.ابة النفجرت غضبا لوال الكتأظن

 ؟.. تحب الكتابةأنت إذن -

 .!.ا مثله يف حياهكرأ ! ؟ الكتابة-

 ؟..ع يشيد بهاة والجمي وكيف تكره الكتاب-
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 عجز القلم ن اكتب ملأنا. .صدقني.. باا ال اكتب ملن يشيد بكتأنا-

هــؤالء الــذين انكبــت علــيهم الحيــاة  ..معــن وصــف مــا بــداخله

 .. حـارضهموأوجاع املايض أنالتائهون ب  ..صائبها دون رحمة

 مـن ال .. مـن الطعنـات املميتـةدزـيامل بم من ينتظـر املـستقبله

 الـصفوف أصـحاب. يف سـخع عـائيل تجمع رأيهم يفر الجميينتظ

 اكتـب أنـا..تهماامـع جن كـل عـام يفوالراسـب. . يف املدرسةاألخة

اء مــن رجــال يــقنألاكتــب ل ..اءســورة البؤق الثــااكتــب لرفــ. .لهــم

 جعـات  مـنرادأـفم كـونهم ي رـغ الضم الحأصحاب ..الرشطة

 و ترتك لهم الحياة يشءرض عليهم كل ُفلألنقياء الذين .. إرهابية

صدق أهؤالء هم  ..ملن يعتربهم املجتمع مغفل ..يشء أياختيار 

للبـاك مـع .   املحطمـةاألحالم أصحابللبائس ..من يف مجتمعنا

اكتـب .. الحيـاةأهوالوالباسم وقت تعارشهم ..لحظات السعادة

  .!. تحـالفهـم الحيـاة بعـدؤالء الذين ل هلك

***** 
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 بعـد منتصـف اللیـل 
نفس . .األرواح في علم ًارلیس خبی ع ال ل م د التعام ھ یجی لكن
ف ،لمالم یسافر حول الع. .البشریة ن المواق ا لك ر بھ ي م  الت

دور . .اآلخرین احترام وفھم مشاعـر ىتجبره عل ة ت المحادث
ري ارق المنی ول ط ي المغم،ح ب الروائ دیقھ ،ور الكات  وص

اء كندریةاطئ  شىث علدی حاحمد أثن ة  مساءاإلس ن كاف  ع
داث ساحة األح ي ال ة ف ث الجاری یةأحادی ث..  سیاس  أحادی
 .  . ثقافیةأحادیث. .ریاضیة

 ؟..و سمحت لاآلن بالدقيقةكم الساعـة . . احمد-

 ؟..ملاذا. .11.59 الساعة -

 ؟..يشء كل أددة وسيب دقيقة واح-

 ؟.. ما الذي سيحدث-

 ـة  بتغًإيذانا الجميالت بقص شعرهـا إحدى أستبد. .ديد ال ج-

اك ويقـف هـن. .هاب األوغاد غدر احد ىستنرا ل. . يف حياتهاأشياء

مـن . .ل منتصف الليأن من ًاارته يف رشفته هاربجياب برفقة سش

ً حـت.. ماأمل من خيبة  هاربد شابا يسجهن. . الذكرياتأوجاع

 بكـاء اداتالوس إحدىنا تسمع ه..يشءهللا كل  إىل  يشكواآلنو ه

ان يدن النــسُيجــالنــساء . .فاتنــة تــضع الكحــل بــتمعن. .نهإحــدا
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 لـو ان ى يتمـن.. يف البوم صـور متأمًالشاب هناك يعكف. .بالكحل

. .خيبـة. .حـرسة. .حـن. .وجع. . اللحظاتهذهف عند وقالزمن ت

  .!. تنتفض بعد منتصف الليل يا صديقيأشياءكلهـا 

***** 
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  زائفـۀوعود 

ا ان یحبھ ر. .ك ا كثی ة عل. ً.ایحبھ لىذات لیل ورنیش النی  ، ك
سماء ي ال ر ف ال القم ا بعشقھومع لحظات اكتم رف لھ ..  اعت

ؤمن ھ ھو ی بأن صلح للح ھ نظ. . ال ی ضع ومعتقریات ھ ت دات
ات دائم ق ًاالعقب ي طری ا  ف سمم بىی رة . . بالح ھ بنب ت ل قال

ة  دك "دافئ نبقأع دلألً ا معى س ن ."ب خر م ذه س ةھ . . الجمل
خریتھ ن س سخافة م عر بال د. .ش دو .ال جدی ھ أن یب  نظریات

اجز ف ح دة تق دًاالمعق ن جدی ن س. . م ھ ع ألتھ فاتنت بب س
بلم یُ. .ریةالسخ ي .. ج اول ان یخف ان  كاإصرارھ. .األمرح
 .ً.افسألتھ مجدد. .شيء أي من أقوى

 ؟.. ملاذا سخرت عندما وعدتك بالبقاء-

. . بالحـبًاأيـض أؤمن ال ينلك. . جدًاًا كثًا احبك كثناأ. .يعاسم-

بدايـة . . بهـاأؤمنبا ال ا كتتىح. .واألدباء بكالم الشعراء أؤمنال 

 متجمعـة أتبد. .شجاراأل أوراق  عىلىالعشق كبدايات حبات الند

وينهـي معـه كـل  ..يشءفرتق كل م ي ومن ث، املوتتىسكة حمت

و رغـم ـك. . بـه محـال يـا صـغؤمنأان تعديني ا ال .. يشء

صـدقيني ال ..واألكاذيـبسـئمت الوعـود . . بـهأؤمن فأنا ال ،احبك

. .كلها كاذبة مزيفة. .فرق ب وعود العشاق ووعود رجال السياسة

 منعطـف ينتهــي كــل أولوعنــد . .دعنات جميلـة تخــمجـرد كلــ
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 هنـا فقـط سـأؤمن ..يّدامـس ـي.. ديني بالبقاء معيعال ت..يشء

ي  مـنى اجمعي ما تبـق.انقينيط ع فق..كفي عن كالم الحب.. بك

. . البـسيطة العميقـةاألشـياء هـذه ل احتاج لكأنا .بهدوء وصمت

 لـست يف حاجـة للمزيـد. .ل مفاهيم العشق بًكد لحدت مسبقالق

 ..بالعـشق ..بالحرية .. بالحياةاإيد ع ياحتاج رسوًال.. من الكفر

  .!.من بالحبهنا سأؤ.. دهوعيعد ويفي ب

***** 
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  ابتسـامـۀ ضـائعـۀ
واء شتعلةأج ال م ر. . االحتف یقي ذات ال سریع الموس تم ال

ىسیطر ت انعل ضة. . المك سامات العری ضحكات . .االبت ال
ة ض . .الرنان يبع شكل مھووس صون ب ي  یرق رقص الغرب  ال

ز ة . .ممی رالطاول دوءا األكث ر ھ ي ًا تنظیمواألكث اد ھ  كالمعت
شام وز دكتور ھ ك ل یدة مل ـدیر س دام ھ ھ  م الوجت  األعم

ـروفة ر. .المع ا أكث ـھ م ـو نظـرات شـام ھ ـور ھ ـز دكت  یمی
خاص بعـض تجاهالثـاقبـة  ـانأ. .األش ستطیـع ًاحی دا ال ی  ان ًأب

ـھ  ـن عمل صـل بی يیف ھف ـة ب ـادة الخـاص ـن ، العی ات وبی  أوق
 فيالجـدیـد لضیـف ا )حسـن(ھشـام لـنظـر دكتـور . .الـراحـة

ـن على تشـفي والذي یجلـس معـھ المس ـة بتمع نفـس الطـاول
د ھ فوج.أمل شدیدوتـ ر تردی ات ا حسن دائم االبتسام وكثی لنك

 ..سألتھ زوجتھ. .وعند الرحیل. . المثیرة للضحكواألشیاء

 ؟.. الدكتور حسنذا طالت نظرتك عىلا مل-

فـي خلـف ت ما يخيشءاشعر ب. . را جذبتني ابتسامته.. ال اعرف-

 .. االبتسامةهذه

 األسـاس من أنت. . كف عن نظرياتك وتحليلك الشخيص للغرباء-

 .الضاحك تخىش

 هـي مـا تخفأـخىش أنـا. . الباسـمأـخىش ال أنـا. . الززيا ع ال ي-
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 ابتــسامة  مــثًال.ة تــؤملنيملــات مؤبـعـض االبتــسام ..ابتــسامتهم

 ملـه لـن يكتـب بأشياء املعلق. .الصابرين املحملة بأوجاع الحياة

ت علـيهم اـل الصامت الـذين انهكابتسامة ًاام. .تتحققالقدر ان 

ؤالء هم من يحملـون ه ..نهـمًغ ع لها رفابتسموامصائب الحياة 

 و يشء بكـل االذين تعلقـو. . يبتلع مدينة بأكملهاًا وضجيجًاوجع

 عهماأوجــ ايهم القــدر ان يخفــو علــفكتــب. .يشء أي ايحــصـدو

أ تًـا فأك االبتسامات وجـع. .يشءن كل  عًرغ. .فة زائبابتسامة

ي فينـه. . وحيــاته،أحالمـهن ل ـعوـيديث طبعـد ـح من احـدهم

ني يصـدق. .يشءوينهي معهـا كـل . .األملدان  فقبابتسامةديثه ح

  .!.زيزا عمؤملة حد الوجع ي. .ابتسامة مؤملة

*****



 - 51  -

 حـوائـط ممیتـۀ

ـة ال یعنـي عشقنـا للمكـماً اان نعشـق مكـان صفـة عـام . .ان ب
ا ـن إنم ـان بی ـا المك ـة یحملھ ـات جمیل شقنـا لـذكری  ع

ھ ـن..أروقت ـن یـاسی ـة بی ـدور المحـادث ـم،ت ـق المتی  ، العـاش
ـروزو ـھ فی ـد. .جمیلت ـذھب مابع ـاة ف ـھ الحی ـت ب  ألول ضـاق

 ..قصـة عشقھـمعلى مكـان شھـد 

 .!. يـاسيـن-

 !؟.. كـانـيأخربك من.! . فيـروز-

 .. ال احـد-

 ؟.. كـانـيِ كيـف علمت-

. .إليــكع الـوصـــول  اســتط و، صـــدرييف شعـــرت بــضيـق -

 .. بهـذا املكـانًا معجـب كثيـرأنت. .فتـوقعـت ان تكـون هنـا

 التـي ى ارتـبط بالـذكرأنـا. .ط كـان مـعرتب ال اأناً إطالقاال ال -

 ..تجاهـكري ي شـعونتدلا حيـن ـبًارـح فأطدت كهنا  ..يحملها

 الطـاولـة شـعرت هذهعىل ..ًاها معانورة التقط صأولهناك كانت 

ويف هـذا الـركن ..ةأناملـك الـصغ بأصابعي حين غزوت ءبالدف

 يرائحة املكـان الـت ..ر وجهك املالئ بعد اعرتايف لك بعشقكّاحم
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  عـىلًااهدط كـان ـشائذا الـحهـو .. عطركأناقة من ًالانطفأت خج

 ..دقيني صــيشءل كــ. .هطحســ ومة عــىلرســاملة  البــسيطاالمنــأح

 يل بكـل ِ لـك واعرتفـتدما اعرتفُتان بع يف هذا املكأعلنت والد

 وكأا ،كيد يءا بعد دفي الثشعرت ان هذا املكان موطن. .يشء

 وليـسقط ،وأنـت أنـافقـط . .ان الصغ يف هذا املكاألرضلت زاخت

 وحيــد وأننـيِ ـود لـك ال وجهنأ اعلم !؟رفأتع. .ا من خلفناالع

لكنه يا صغ املكان الوحيـد الـذي . . هذا الحديثوأتخيل ،اآلن

. .ذا املكـان هسيطر عىلتزال ت اشعر وكأن روحك ال. .يجمعني بك

 ..واري بـجر بوجـودكاشع الزلت يلكن.. السءاك يفاعلم انك هن

  .!. كان خيلتي فقطوإن ىحت

*****  
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..الجمیـالت هـن  
 في أساسيزء اط جالدقة واالنضب. .شيء كل ھ خاص فيقذو

 أصدقائھاجتمع مع . .اختیاره لكل ما یتعلق بحیـاتھ الشخصیة
ورنیش ىعل ل ك ة م. .اللی ع مجموع ا یجتم شباب لن احینم

ة ىري في مكان واحد فكن علالمص یاء یقین ان ھناك ثم  أش
 شركات إحدى نصبتا  وكأنم،بالفعل. .قد تحدث غیر اعتیادیة

اء ة  األزی كالعالمی ار تل ة الختی ذوق المجموع ل ال  األجم
ساء عل س الن ورنیش ىلمالب كندریة ك ع یب. .اإلس دي الجمی

ھ ف ل يرأی يء ك ات ش ق بالفتی ي یتعل سرن علالالت ى  ی
ورنیش ذه. (.الك وان ھ طحیةاألل ذه. . س ة ھ صیرة جمیل  الق

. .الجمیالت ھن الطویالت. .راتصی القىوأھ ال أناال ال . .جدا
ك ن ال ال دع ذه م لدیق صھ اة انظ. .ة النخ اك فت ر ھن ر انظ

ي أياني  ھدب لم یُ.)ة غیر متناسقنااأللو ھذه. .تبكي  رأي ف
ظل . .م السخیفةي مناقشتھ فاألساس لم ینخرط من ،كل ھـذا

ي ش ھ ف م وروح شي معھ ارود یم ع ت واجم م رأم  .. البح
  ...سـألـھف

 ..ة املناقشهذه ملاذا ال تشاركنا .. ها-

 ؟شةقمناأي  -

 بينهن؟ وإثارة جاذبية األكن  م-
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ف ختـلتيس اختيـاري للفتـاة يا مقـار. .ا ال اعرف او ر،دحأ ال -

 .! .عنكم

 ؟.. بالنسبة لكإثارة األكاء  النسِمن نَ وم-

تهـتم . .مهـا بأنوثتهـادر اهتاة التي تهـتم بعقلهـا ـق الفتنهاأظ -

 مع ًا من تضع كتابيه. .ديدة يف زينتها جباليأسر بالقراءة وتبتك

. . ترفض ان تتزين للرجال الغرباءيالت..  الصغةحقيبتها ل يفالكح

يب واحتفظت الل والتسن االنحمم ذا الكل هن تقاوم كي ميعجبن

ة َـمَمله. .كأصـابع ات ـبراـغ الفا ـألوحـده. .  وعفافهابرباءتها

. .ديقالــصتقــف بجـــانبك ك. .زي والــشعر العــر االنجليــبــاألدب

.. ًاحيانــأ. .وطن الــواءاحتكــك وتحتويــ.. ع منــك كالورقــةسموتــ

 ،مك ب ذراعيهـا تض، تنهال عليك املصائبوح. .كاألخوتنصحك 

اء نـسفال. .ديقي يا صًادتها فكن لها مخلصن وجإ .يشء كل ىسفتن

  .!. النحلى ال تهوزهاركاأل

***** 
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اًالجـالـس وحیـد  

اص دیرھا الخ و م صیة عنی. .ھ ضدة غشخ ااة صام . ً.متة تمام
شعر  يت ھ ف ك بحدیث ر،  مع ة األوام صیلھج وة الشخ ة ة قلیلبق
الم ت  ..الك د كان صمت فق ھ ب ت تراقب سؤولةكان ده م ن مواعی  ع

اء یھبالصدفة عرفت المكان الذي یجلس فی. .الیومیة وم  بعد انتھ
اقع ل ش س. ...م ات ال ع دق أتياعم ة ی ل لیل ساء ك ة م . .ة الثامن

زالا سمًاضعوا. .یجلس في مقعده الخاص اتف منع ً اتمام ًعات الھ
الم ذا الع ن ھ س. .ع ارق ییال وة ا كفنجًا تمام،هدجارة ال تف ن القھ

لكن . . لفت نظرهًاحاولت مرار. . من الطاولةًاي ال یختفي مطلقذال
ن  ام ع صالھ الت واءانف یالاألج ان كف ھ ك ة ب ن ال بً المحیط د م مزی

تفطریقتھ وھدوئھ . .المحاوالت البائسة الفاشلة  وازوغموضھ اس
ض ھ . .اولھف ت من وم اقترب وسلبطووذات ی ت . .ت الجل م یلتف ل

ا عل ھاول طىلوجودھ ن ت اس م روده ن شاد معدما وبع. .األس
 . .ا تنظر لھدھوج

  ؟.. بكأما الذي . .أث -

  . هنا صدفةإىل آت  أنني أظن. . هنا منذ فرتةأنا -

  ؟.. هناإىلك ي وراء مجيئب الحقيق وما السب-

  ..أنتاو را جذبتني . . را جذبني املكان.. ال اعرف-

  ؟..أث يا األمر ما !؟ جذبتك-
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سـمعت عنـك ..  االستفادة من تجاربك الحياتيـةأود يف الحقيقة -

  ..الكث

  . سؤال واحد فقطب عىلأجيس. . تفضيلًا حسن-

 ..ًا معأسئلةدة  عبإجابة ة هذا السؤال كفيلإجابة ان أظن. .ًا حسن-

  ؟..ًاوس وحيدالجل ىذا تهوملا

 وال انتظـر يشءال اهـتم ـب. . فـردييشءض اـل بـع اشعر بارتياح-

ود رب تـسالـح..ال يغريني هذا العا القـذر للتعـايش معـه. .ًشيئا

مـن القتـل والبـؤس  زيـدامل. .يشء كـل النفاق يسيطر عىل. .االع

الجميــع . .عــا بــشع ــا تحملــه الكلمــة مــن عمــق. .والكــذب

. .ةالـسلط. .املادة. .الجنس. ( . بأشياء بدائية ال قيمة لهانمهووسو

مجــرد . .ًاعـا سـخيف ســخيف جـد) الحــرب. .الـسيطرة. .النفـوذ

 رغباتهـا وفطرتهـا الـشنيعة فـوق إشـباعشخصيات فارغـة تحـاول 

عـرشين مـن عمـري ال والتاسـعة أتجاوز  أنا.. الضعفاء مناأكتاف

ب ملـاذا يـج. .لالنعـزال عنـهذا العـا يكفينـي ن ه مهلكن ما رأيت

 أهـوالعقت مـن ُ لقـد ـص؟ذا البؤس والنفـاقل هة كارشا مععلين

 دفـق. .زيد مـن الـصفعات املميتـةاملتحمل ب ًالست جدير. .الحياة

 أن هـذا العمـر أيقنت بعد لقد. . اعتزايل هذا العا البائسأعلنت

ار جيوة والتأمـل يف دخـان ـسان القـهردي مـع فنـجوس ـفالجل

هنـا . .هنا فقط اشـعر بالـسمو. .مو للسالهواء يكفيني يف رطاياملت

  .!!.أداعبهوهنا . .يغريني املوت
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   بهجـۀ مـزیفـۀ
 ،فبرایرر شھن ي یوم الرابع عشـر مة ف المحادثأحداثتدور 

یعلم ان الیوم شریف لم یكن  ..وھو الیوم العالمي لعیـد الحـب
 ى القھوة عل یتناولونأصدقائھھو عید الحب فأجتمع مع احد 

ات عل د الكافیھ لىاح فاف النی ساعة . ض ت ال ا ان دق  وم
ساء حت رة م دىالعاش واءت أ ب ون األج ا الل سیطر علیھ  ی

انةرحیل بكل دبلوماسیف لل مما دفع شری،األحمر  . عن المك
دیقھ ورحل دا، استأذن بشكل لطیف من ص ف وحی ب یق ً وذھ

سخریة  حدیثھ بأ ضفاف النیل لیجد خلفھ صدیقھ الذي بدىعل
 ..یتبعھا نبرة حازمة

 ؟..ةق بالبهجض كل ما يتعلك ترفوكأن-

ارفـض ..ا ال ارفـض البهجـة لكنـي ارفـض زائفيـهأنـا..ال يا صديقي-

 ال اعرتف بالبهجة التي يرددهـا رجـال الـسياسة .ا ومردديهامدعيه

 وانة تغزت رنمجرد كل .. والحرية واملساواةباألمندهم وع كًاما

 يف ـمـرص فمــثًال.. ارض الواقــعتحقيــق عــىلأي ستمع دون ملــ اأذن

عيــد يـشعـر بـه أي اخبـرنـي يا عزيــزي ..ل بعيـد العيحتفلون

ـابل جنيهــات يفنـون حيـاتهم يف العمــل واملـق؟ العامل يف مصـر

العامل ال يحتـاج  .. بأكملهاأرسة لحياة فرد ال ى حتفيقليلـة ال تك

  .لمساواةل..للعدل..العامل يحتاج للحياة..ًاعيـد
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كعيـد ..ا بالبهجـةرن تـشعأعيـادهنـاك ـة ..دعك من عيد العل-

  .الحب

 تلخصت كل مفاهيم الحب يف يوم إذا..ب ال عيد له يا عزيزيالح-

نفتقد الثقافة فأقمنـا ..نحن نقدس ما نفتقده .. العارهالجتاح الُك

دنـا نفتقد للوطنية فرد..ه لنفتقد للطفل فأقمنا عيدًا.. للثقافةاًعيد

  .صدقني.. كلها زائفة يا صديقي...شعار الوطن للجميع

  . لكب عيـد الثورة مناسأن أظن..دعك من كل هذا-

  .!. منيأك انه مناسب للسيد وزير الداخلية أظن !؟د الثورة عي-

*****  
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 شیء کلاهللا یعـرف 

 ؟..اآلنث معه ديتود الحالذي  ومن -

احنا نوبـات تجت. .يشءلحن لكل  اأدف الليل يببعد منتص.. . هللا-

. .مجـرد مـشاعر بائـسة. . بـ املـايض واملجهـولَحارصقد ُن...األن

فقـط هـو . .زء العلـوي لقلـم نفـذ حـربهالج كًاام.. محطمةأحالم

 واشعر ان روحي شيأع هنا أنا. . بالهيكل لكن دون فائدةمتشبث

ف الليل بعد منتص. . ان هللا يعرف كل ذلكأظن. .هناك يف السء

المحنــا ار م وتنهــ،ةزيفــصمت ضــجيج ضحكـــتنا امليــزيــزي يــا ع

. . وتواجهنا الحقيقة،ومةرس وتنطفئ ابتسامتنا امل،السعيدة الكاذبة

أنـه تـشعر وك ..أوجاعينتفض قلبك ا يحمله من  .الحقيقة املؤملة

دور تـ.. املخزيـةفكمواقوتك الينتقم من اختيار. .ي عليكثار ليجن

. .دينادات واـلبـ الـع. .ب املفـروض واملرفـوضركة بداخلك املع

يف . .هـاة ل ال هدنًاربن حقلبك وعقلك يقي. .ها واملجني عليالج

 ؟داذا بـع ونـسأل وـمآةاملـر ر يفننظ. .ارس الوحيد الختأنالنهـاية 

. .ع منهـا الـرتابة شب مكتبأرفف متناثرة يف كتاب ب أحرفمجرد 

 أشـياءكلهـا . . الوجـع.. الغربـة..شق الـع..األـن ..وق الش..الحن

 .! .يشءهللا يعرف كل . . السءده يفيعرفها وح

*****
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 رسالۀ فارغـۀ 

ـدس  سیـن المھن ربح ي المغت سعـودیةف شاغلھ . . ال م م رغ
ین  ھ وب ة بین م یقطـع العالق دقائھومشاكلھ في الخارج ل  .أص

ل ،العكسعلى  ـة ك  ظل یتواصل معھـم عبر الرسائل البـریـدی
ي أحوالھم یسـألھـم عـن ألصدقائھ أرسل ماعنـد. .مـیسخ  ف

ـرب بـاسـممنعق ُ ص،مصـر ـھ المق الة صـدیق فبـاسـم . . رس
 للـرجـل النـاجـح ًكـان مثاال. . دفعتـھفي الطالب أمیزكـان من 

 فسـألھ..منـذ صغـره

 ؟.. معـكاألموركيف تس ..ماذا عنـك يا بـاسـم-

 ان أحـاولما يرام ك ينبغي لكنني عىل  ليست األمور.. بخيـرأنا -
 يـداعبني النـسيان لكنـه ضـيف خفيـف يجيـد ًأحيانا..األمراعتاد 

 سـأكـون .يشء بعض الأحالميتحطمت ..هإليالدالل حين نشتاق 
ال ..ًامـا أحالمـي لقـد انهـارت . يف الوصـفًاـقك ودقيمـع ًاحرصي
 ال ىة حـت  اذهـب للنـوم منـذ فـرتيأننـ األمـرالجيـد يف . .عليك
ك  املعـارأقـوىباملناسبة .. الطرقة مقاومتها بكافأحاول ..تالحقنـي

تـشعر كأنـك يف ..ك مـع ذاتـكالتي تخوضها يف حياتك هي معارـك
 تـسيـر بـشكل األمـورصـدقني ..ء ال ارض ملك لـك وال ـس،فضاء
صارت تكتفي .. صغ املرشقةةاذا بهتت ضحكال اعرف مل..تظمنم

 كالفاشـل األلقـاب نفيس بعض  عىلأطلق  سطحية حينبابتسامة
هـا يالة السوداء تحت عينه الهذهسألتهـا عن  ..والبائس واملنحوس

 .دعـك مـن هـذا.. مريـب قـد حـدثيشء اشـعر ـب.بج  ُتهالكن
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ت ـف ال اعـرف ملـاذا جف.اآلن انهـا بجـواري األمـرالجميل يف هـذا 
 غزت  قداألتربة بعض إنقالت  .. الرسالةهذهها بعدما قرأت يعين

 معـي ى ان تبـقوأقسمتهي ترفض ان ترتكني لكن . .اجفنيهـا ر
 اآلن حـال هـي بجـواري أي عىل..ابالطبع هي ال تكذب ر..لألبد

يسفـاألمورعن بلد  ..وهذا جيد بالنسبة يل  .. تـس بـشكل ـح
 هــذه ل تفــسًاأجــد  ..األحمــرون لشبعت بــالتــيقــال ان بلــدتنا 

 والبعض يردد انهـا شـبعت أبنائهادماء البعض يرصح انها ..الجملة
 ..األمـر بهـذا أبال  أنني حال املث هنا أيعىل ..األعداءمن دماء 
 ..األمـم سعادة ب شعوب األك ان شعب بلدتنا أعلنتالصحافة 
 ..اقـصد بــسعادة بالغــة ..نـا اشــعر بتعاسـة بالغــةأ فأصــدقهم أنـا

  ..نا بخيـرأ فأحوايلسؤال الدائم عن الباملناسبة كف عن 

***** 
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کـسماـب کلال  
ساب ك ح د یمل خمًاولی ى ً ا ض اعي عل ل االجتم ع التواص موق

دد  الجریئة الباآلراء ممیز ھو ،)تـویتـر( ا زاد ع صریحة مم
ھیرة  ما ان حدثت واقعة ذبـح الكلـب ماكس الش.المتابعین لھ

ھىحت ن ، انتظر الجمیع رأی د  لك ق ولی م یعل ى ل  شيء أيعل
ادث لوك ھصل یم أن الح ن ل اس م ا ،األس ار مم ساؤالت أث  ت

ـض اء .البع د وأثن ع اح ھ م دقائھ جلوس  ى المقھى علأص
  ..األمر الحدیث حول ھذا أالشعبي بـد

 ؟..ارع الهرمب شح كلو ذباهدت فيدي هـل ش- 

 ..األسـاس ملشـاهدته مـن  املقطع و اسعأشاهد .. يف الحقيقة-

  . تابعت ردود الفعل عن قربيلكن

 ؟..رأيك يف ردود الفعلوما -

ً  يجتمعـان معـا لكن االثن، وساخر منقسمة ب متعاطفاآلراء -

 مــن هــذا املجتمــع ى ال جديــد وال جــدوأنــه أظــن..األســاسيف 

 دون وضـع ،واإلخـالصاء ه الوفلقد تعامل الكلب بفطرت ..الهمجي

 الغـدر ، بطبيعتهاإلنسانتعامل  بين ..اعتبارات ملا سيفعله البرش

 .. و يبال ملص الكلب املخلص،ةييانة والوحشوالخ

 ؟.. يف هذا الحادثما أثارك أك و وما ه-



 - 63  -

..  للجميـعؤاًالسـ ألاـس ان أود..لافـع ردود األو ـهراألميف  املث -

.. النـووي..الكـيوي..  القتل كل سبلأحل عـاماذا تنتظرون من 

 ان نلـوم أيعقل ..واألمان األمن سبيل  يف..لالتمثي.. الذبح.. الحرق

 الكلـب م عـىللول الاللوم ك؟ ية يف القتله الوحشرت فط عىلًاإنسان

  .!. القاتل قابيلأبناءرته النقية مع دم فطالذي استخ

***** 
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 صـدیقـی المـرحـوم
و ھ . الحاضرینحترام مشاعراً اك دائمعلی العزاءفي مراسم 

وم دیق للمرح رب ص ـن  ،اق م الدف ي مراس شي ف ان یم ك
ي .لم یحمل النعـش .ً.اتصـام سیر ف ـرر ال أن آخر ق ف وك  ص

 ھتھ صمالجمیع كان یشعـر بما یحمل ..رفھن یعالمرحوم لم یك
ذ شھرینأمھت فی تـو..فومسكیـن رؤ ..من وجع  واآلن ، من

ھل صرح د  ..دیقھ عن ن اح زینسمعھا م ضجیج المع م ال  رغ
سیطر عل ذي ی انىال ال..  المك م یب دفن انتھ ..ل م ال ت مراس

دیمان وقت وح ازيتق ان  .. التع رر ،  الحاضرینأولك ھ ق لكن
. ً.ا كرسي تمامآخر ىعل.. ابعد مكان في العزاءيالجلوس ف

ضحك..النھ لم یب الجمیع بأفعالھ لكأتفاج ان ی م األجواء ..ك  ل
صمت .. السخیفةاألفعال ھذهتكن تسمح ب الھدوء والحزن وال

یم  ى یخ ععل ضحك  ..الجمی ل ی ده ظ ة ووح ضحك بطریق ی
خیفة ستفزة س سي ، م ھ احت اكأن رًجالون ن الخم رات  .. م نظ

ضب  دأتالغ ھب ساءلون..  تالحق ا عیت ابھ م ـذا یسأل ..أص  ھ
 ،آخرھ صـدیق اقترب من ..بھم لم یبال لكنھ  ..أصدقائھاعـز 

 ..وبھدوء دون ان یلحظ احد

مـا الـذي يـثك . . كـف عـن هـذا الـضحك؟ماذا تفعـل يا رجـل -

  .ن تالحقك نظرات االستهجا؟للضحك

 يشءكل ! ؟ما الذي يث للضحك ..الجحيم إىل فليذهب الجميع-
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 .. احـدهمعزاءمراسم يف نحن هنا حضور  ..يا عزيزي يث الضحك

 تُـشيع وكلت وحيـاة ـوت و أشياءة  ..هذا كفيل بالسخرية

 الـذي كاألمل ًاام..كالحب الذي انعدم يف مجتمعنا..بعد تهمجناز

ابتـسامات .. اننـاأوطوالحلـم املمنـوع يف  .. لبلدتناًا يعرف طريق

  جيًالأصابوكأن العجز ، اوز العرشينة  تتج شاحبهووج ..تائهـة

لقد ماتت ـة  ..صـدقني ..ومكلنـا .. بالحياةسوى يحلم  الًامك

 ..املجـد ..لاألـم ..مالحـل ..الثورة ..زمنمنذ  بداخل صديقي أشياء

لقد مات منذ ..نذ زمن بداخلهاتت م مأشياءا كله ..الحياة ..ريةالح

 لقد توفينا منـذ وأنا وأنت ..هت شهادة وفاأعلنتزمن بعيد واليوم 

فقط وسـادتنا بعـد  .. جنازتنا الخاصةاآلن إىل شيعو ُت، زمن بعيد

 ..تحمل كل متاعبنا طوال اليـوم يف صـمت وهـدوء منتصف الليل

 !؟ تستحـق الضحكأشياء هذل ه كتأليس

*****
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 الصـدیـق

 كلمات دكتور عماد أول ھذهكانت . .الصدیق ھو رفیق الروح
ا  اول بھ ة یح رة عام ي محاض راجف ھ مإخ شح طالب ن ن ال

ع  زامن م داثالدراسي المت سیاسیةاألح طراب و. . ال ع اض م
د ان الب ك،تنااالمعاني واالختالفات الجذریة في مجتمعنا وعاد

ن  ضاحم صدیإی البق الحقیق دور ال د وھ.ي للط  أـكذا ب
  .الحدیث

 ..صديق املخلصل لالًا مثاأعطن..ور دكت-

. . من يخطر ببالك عندما تقع يف مـأزقأولص هو  صديقك املخل-

هو الـذي . .ح تنهال عليك مصائب الحياة من يقف بجانبك أول

هو ذلك الشخص الـذي يـؤمن . .يعرف ما تخفي ابتسامتك الزائفة

تـسلل يفـف دمعـك حيـن  من يجوأول ،بك حين تهزمك الحياة

هـو . .يساعدك لتكمل مـشوارك عنـد لحظـات يأسـك. .كيمن عين

تبتسم فيبتسم . .أملك من يقاسمك وأول. . من يشاركك فرحتكأول

 .. الحارضين يف مأـكوأول..  الحارضين يف فرحكأولهو . .ألجلك

 وتـرصفاتك أفعالـكومه كانت . . رشوطأيهو الذي يقبلك دون 

. .يعـرف كـل تفاصـيلك وال ـل منـك. .فعلـت معـك مهـ ىيبق

 اليـد التـي هـو. .األلـف للمـرة ًا ليسمع منك حـديثجرًا فيستيقظ

 .اآلن من خطر ببالك أولهو . .كتنهضك ال التي تصافح
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 الکـاتـب المجنـون

ب ًدائما فالمـوت ، یختر الكتـابـة عن المـوتلم  یختار من یكت
ـد . . یـرتدونھمن یختـار األسودون ل كالًتماما. .عنھ الحـزن ق

ى  یتحـول الحـزنما لكـن عنـد، حیـاتنـاىیسیطـر عل مالق إل  ل
ـھ أن یقیـن لىفكـن ع ھ الكـاتـب قـد ضـاقت ب  فـأضطـر أحزان
 الحـب عـذاب أن لم تعأنت.  تحـبما مثلًتماما. . عنھـاةللكتـاب

ذه.. .ومـع ذلك تكتـب عـن عذابـك ـورة ھ ـة دكت ـانت مقـدم  ك
ـ دفـری ـب عب ـدم الكـات دي  دة لتق ي المھ ـھ ف شـة كتـاب  مناق

ـي ( الجـدیـد سـألـھ ..)األسودصـدیق شـة ف ـاب المناق فتحـت ب
 ...احـد الصحفییـن

 ؟.. عن العشقًا عن املوت ويومًا تكتب يوم.. مجنـونأنت -

 ألنـهاكتـب عـن املـوت . . افتقده اكتب عأنا ًا، لست مجنونأنا -

ور ال دماي زيارة القـباعتادت ق. .أحبات فراق قد اعتد ف،واقعي

وا الس يف مراسم الدفن والوقوف يف صـفوف ه.. راحاألفور حض

رب  ان اـهمرارًات لحاو.. اخرته لكنه اختار وصادقني. .املعزي

 ، يتخل عني..ب صوري. .باابيـن كت. .ه لكنـه ظـل يالحقنـيمن

 ..ياحبت مص واعتاد عىلههويت ..ق النسيان حو يعد لذاكر

 ؟..باتك عن العشقاذا عن كتماوـ 
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 لـم يفلح ق .ىدولكن دون ج..وت املمن مجـرد مخـدر بسيـط -

كـل عـىل يـسيـطر ل األسوديعـود اللون . . نسيا للموتيفالعشق 

 !..يشء

***** 
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 عـم صـالح

ـة  نحـال ـرم ـئاب سیط ـعى علت االكت ار .. الجمی ؤس ص الب
ة سیطـرة علاللھج باب البلى الم او، دة ش سمة الالالمب ة ال

سیة  يالرئی اء ف رأبن ن العم شرینات م ـاول  .. الع ـع یح الجمی
 ..ًوموضوعاً شكالیرفضون ھذا العالم ..شيءالھروب من كل 

ى تلتقيل مجموعـة ك ..انقسـم شبـاب البلـدة لمجمـوعات  عل
ھ ن حا عالجمیع یتحدث.. یوميكلاحد المقاھي الشعبیة بش لت

 لمادات العلیا  الشھأصحاب ھـؤالء الشبـاب ىحت ..ساویةمأال
ن ویجتمع ..ة بأكملھا المدینأصاب االكتئاب الذي من ایسلمو

نفس المكان  .. الشاحبـةالوجوهنفـس  ..ي اعتیادي یومكلبش
ة ع القھوة ..ذو الرائحة الروتینی غ م ن رائحة التب زیج م .. م

ادة ادي كالع وم اعتی ا ..ی ن ھط ذا الر یلع صائدهوطھ ، ن بق
 .. المأساویةاألغانير عن غضبھ بمزید من ّعبوصدیقھ نور یُ

یففھن ..اتد بعض االختالفوم ربما یشھلكن الی د  جاك ض دی
ذه ىعل ـائسھ شبـاب الب ة بال ة المحیط ـالح .. الطاول  ،ص

ـل  ـرذوالـرج ن العم سینات م شصتّ، تن الخم صـود كل ب  مق
شباب البىعل دیث ال وس اب لھذھرر الائس وق ح م للجل

ن ..الح معروف عنھ انھ رجل ذو طابع فكاھيم صع..معھم م
شوشة ه الوجوأصحاب ا الب م  رغًدائم شھري ل ھ ال م ان دخل

 .. الحـدیـثأاقتـرب منھـم وبـد.. بعـدھ جنی700یتجاوز ال 
  ..السالم عليكـم-

  ..تفضـل.. عم صـالحأهال -

  ..شكـرا-
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  .. الجلوس معكم اليومأود يلكن، اقتحام مجلسكماعتذر عن  -

 يعمهـا فالطاولـة ، الخطـوة يـا عـم صـالحهذه بأنصحكهاها ال  -
  ..االكتئـاب

  .. انها خطوة جيدة يا طـاهـرأظن -

مـاذا تعنـي  .. تتحـدث عن الثقةًدااملاذا . .اخرب يا عم صـالح -
  ؟..الثقة يا رجل

 عليـك  تنهـالحيـن..هللا.. كلمة واحدةيفخترص الثقة يا عزيزي ُت-
 تعــد  ضــاقت بــك واألرضوتــشعر حينهــا ان ، الحيــاة خالبهــا

تحاول ان  ..يشء كل منتهرب وتواصل الهروب  ..أحالمكتحتمـل 
..  لعلهــا لحظــات مــوتكمنزل اـلان هِـ..إليـكتجذب النسيان 

 ال تـوـصـف أشـياءكلهــا  ..تـصـرخ..وتشك..تتـأ..تضحك ..تبكـي
فقـط عليـك ان تنظـر  .. فيهـا من وجـعا تخـذلنـا الحيـاة حين
 كـلهـو وحـده يعلـم  .. عرشـهىلـعهنــاك يجـلـس هللا ..ءللـس
وحــده ..كيعـرف الكثيــر عـن ..وأوجاعك وأملك أنينك لميع..يشء
  األ، سـيأتيك طــالمه ..ك الجميلـة مفـاتيـح ابتسـامتكللك 
  !..يـا عـزيزي الثقـة منهنـا تك..يعطيك ما نيـتو ًحتفـرجـه 

*****  
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   البؤساءأعزا

 ًئاشـي قـد ال تعنــي أشياء عىل الـذين يطيلـون النظـر األشخاص 
 .. ـدحهــم الجميــعالذين يصمتـون حيـن ..لآلخرينبالنسبـة 

 اعتـادواهـؤالء مـن  .. يتطـاول عليهـم البعـضويبتسمـون حين
سبت لتـي نُـ ااأللقـاب أصـحاب ..الهروب من التجمعات العائلية

 ..الــصامت ..الغــامض ..االنطــوا ..الغبـــي..( اسنــلام دون هــل
 طـويًال السهـر اعتادوان ل هؤالء مك )املجنون ..الخبيث ..املريب
ومـن اتهمهــم الجميــع  ، النــوميغلـبهم ى الحـاســوب حـتأمام

 سخـــر منهـــم مــن،  املواقــف الحـرجـــةيفبالــسلبيـة والهــروب 
 أصــحاب ،األغــربيبـــة وعـاداتهـــم  الغـرألفكــارهمالجميـــع 
،  العجيبـةاآلراء أصـحاب.. واملـزاج املتـغ، امات البـسيطةسبتاال
أي ل اء وتتـسأفعـالهم أمـام تــقف مـنهم  .. املختلفةواقواألذ

 عــرف وقـانــون وأي هإلي وطـن ينتمـون وأيديـن يؤمنـون بـه 
ينتهــي و،  بفنجـان القهــوةإال يومهـم يبدأ  المن.. يحاكمون بـه
 .. إليهابالحنيـن 

،ً نيـاتــي لكــم باملــوت جميعـا ..األعزاء أيهاطـابـت حيـاتـكم 
 !.ً.جميعا من تدنيس قلوبكم الطـاهرة بالعفن الذي يحيطنا ًاخوف
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  ..عزيزي املتفائل

مـن يلعـن ..ومـن يـرفض الحـب.. عـن البـؤسًداـامن يتحـدث 
وتـشعر انـه ، افةمن يتحدث بلهجة ج..ومن ينتظر املوت.. الحياة
،  لقـاءأولهؤالء من يعاملونك بقسوة عند  .. غليظ القلبشخص
مـن  .. مـن الغـضب حيـن يتحـدثون عـن الحيـاةيشءوتشعر ـب
 األحـدوالـذين  .. يسخرون مـن كـل معـا الحيـاةأمامكيقفون 
كـل ..وتجدهم غارق وحدهم يف عا ال يعرفه سـواهم، بالعشق

 الجـاف والنظـرات األسـلوب بوأصـحا والصامتهؤالء البؤساء 
ترسـم مالمحهـم  ..تهـديهم وردة ..حاول ان تكتب لهم ..الحادة
 ..بعنـاق طويـل .. بابتـسامة صـادقةأنيـنهمتهـون مـن  ..الخشنة

سينكـشف  ..افعل كل هذا وانتظر فقـط للحظـات ..بكلمة رقيقة
 ومــشاعرهم الرقيقــة وطفــولتهم بــراءتهم ..أمامــك يشءكــل الــ
 هـذه مـا خلـف كـل أمامـكسـيظهر  ..لـوبهم وصفاء قالالإرادية

فقـط  .. عن الجميعإخفائهما يحاولون  ..الحدة والقسوة والبؤس
  ..!  تلوث بعدأشياءابتسم فهؤالء لكون بداخلهم 
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  ..صديقي الجا

ً داـاويـسخرون ،  كل هؤالء الذين يرفضون املصادقات الجديدة
 . والساذج والغبيئكالسي ..األلقاب بأسوأويلقبونها ، أنفسهممن 

ويعاقبونهــا اشــد ، نفــسهم بكــل خطايــاهمأ مــن يحكمــون عــىل
 ال أوقـاتمن يبتـسمون يف  .. ليعاقبهمأحدًاالعقاب وال ينتظرون 
ويتـأثرون بأحــد  .. مــاأغنيـةويبكــون لـسع  ..تليـق باالبتـسامة
 .. غ منطقيـةألسبابمن يسخرون ويضحكون  ..مشاهد السين
 لتفاهــةوتــسخر مــنهم  ..يكــذبون حــ أعيــنهممــن تكــشفهم 
قنعـة امل ـغ الطفولية مربراتهم من وأك أكوتسخر  ..أكاذيبهم
غـم ان  ر.. الحـاد القـايس الجـافاألسـلوب أصحاب ..بالنسبة لك

مــن يتمـسكون ويتعلقــون  .. الحـدةه هـذًاأبــد ال تـشبه نهمأعـي
من يخجلون وتشعر بلون  ..بأشياء طفولية ال عالقة لها بأعرهم

الـذين ..  وجوهم ح تتحدث عنهم وتغازلهم عىلى يطغألحمرا
ا ـيكـل هـؤالء  .. لقـاءأول عـنهم عنـد ئالـسي االنطبـاع نكيعطو
 هم ليسو ، وجدت منهم من يريد مصادقتك فال ترددإن. صديقي

 وحــدهم هــؤالء ..الــسيئون ال يــشعرون بــذنوبهم ..بهــذا القــبح
خطاياهم وابق معهـم اغفر لهم  ..  تتلوث بالحياةًقلوبالكون 
حاول ان تـتفهم  ..عاملهم املعاملة التي يستحقونها ..مه حدث
الجميلة  املعا هذهستجد من بينهم كل  ..أوجاع به من اما مرو

 ..! معهمفقط ابق..التي تبحث عنها
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فقط لكتابة مشاعركم بعد قراءة هـذا .. الصفحة وضعت لكمهذه
  ..الكتاب
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تطـع مل .. وحـي الـواقـعمنة  احلكـایـات معـاصـرهذه  ان اخـدع ًأبداس ا
يلــة ــاة ا تحــدث عــن ا ية  ــر  مجلالقـارئ حبكـایــات  حل ت طقــ يف . .مغ

قة  ــق ..هاأر ملحلقا ـاة  ـاك  ـي ان  تل فقـط مسعـت عهنـا رغـم  ح ه یق
ي عـاىن ـل املعـارص ا يخـوخـة تالحقـه جلهبـذا ا تت مـالمح ا لش و

تحـق ًطویال ًمعرایعـش  ملرغـم انـه  ـاءلكس   مكـان يف ارمب .لع هـذا ا
ىلآخر ـاك ا او رمباألرض   سيفه  تحـق ًحـكــن ..ءامل ا ـس حنــن 
ـرأكرث   ..ك من ذ 

تام ـلك أرسل ان أود ..خليف ا يف  تذار من هذا الواقع ا قة ا سخ  لـع
هم  ني وبــدا لهـؤالء الــصا ادیــثم يأ هتـ ال  بــامسني .. ت  عــن ًرغــاملوا

هم ا ـمل..عأو ل ـري قابـل  ـلك ..واحلاملني يف وطـن  تـذار  ـالمعا  األ
ياتاحملطمة   !.. بعدقتتحق اليت مل مواأل

اب  سة..إهداءكا يلآیة لآل   
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